Alternatywne
metody
karmienia,
dokarmiania
i
pojenia
wcześniaków,
noworodków i niemowląt
W sytuacji kiedy zachodzi konieczność dokarmiania, lub
okresowego podawania pokarmu w inny sposób niż karmiąc
bezpośrednio piersią oczywistą rzeczą wydaje się podanie
pokarmu w butelce ze smoczkiem. Nic bardziej mylnego. Butelka
służy tylko i wyłącznie do karmienia noworodków i niemowląt do
6-9 -go miesiąca życia, które z przyczyn obiektywnych nie mogą
być karmione naturalnie. W przypadku dzieci karmionych piersią
nie wprowadza się butelek, gdyż mogą one zaburzyć prawidłowy
odruch ssania piersi, spłycić go, lub doprowadzić do
całkowitego odrzucenia piersi.

NIE MA TAKIEJ BUTELKI (SMOCZKA), KTÓRA NIE JEST W STANIE
ZABURZYĆ ODRUCHU SSANIA, DLATEGO ZAWSZE NALEŻY ROZWAŻYĆ
ALTERNATYWNE METODY PODAWANIA POKARMU

KUBECZEK DO POJENIA

lovi – kubeczek do pojenia noworodków i niemowląt

Ardo Medical Kubeczek do karmienia EASY CUP
Pojenie dziecka kubeczkiem sprawia, że dziecko spija pokarm
górną wargą zasysając. Tą metodą można podawac pokarm pzrez
około 3 pierwsze miesiące życia.
Poniższy film pokazuje w jaki sposób należy podawać pokarm:
źródło: LOVI
SUPPLEMENTAL NURSING SYSTEM – SNS

strzykawka

sonda do karmienia niemowląt

supplemental nursing system – SNS – archiwum prywatne mamy –
zdjęcie poglądowe
System służący do dokarmiania, lub pobudzania laktacji,

dziecko dostaje do ust dren, którym doprowadzane jest mleko ze
strzykawki lub gotowego systemu ssąc jednocześnie pierś mamy,
lub palec środkowy umieszczony dość głęboko opuszkiem w
kierunku podniebienia. Te system żywienia sprawdza się
zwłaszcza przy wcześniakach urodzonych przed 36 hbd, gdzie
dren jest często jedynym sposobem żywienia, następnie dren w
połączeniu z przystawianiem do piersi.
System ten możesz zrobić sama (jak na zdjęciu powyżej)
Poniższy film prezentuje mechanizm takiego karmienia metody są
dwie, jedna przedstawiona na pilnie prezentuje umieszczenie
drenu już ssącemu pierś dziecku, druga polega na przymocowaniu
drenu do piersi i dopiero przystawieniu dziecka:
http://vid795.photobucket.com/albums/yy240/nbci/inserting_lact
ation_aid.mp4
źródło: Film został stworzony przez dra Jacka Newmana
ŁYŻECZKA

NUBY – łyżeczka do podawania pokarmu

BOON – łyżeczka do podawania pokarmu
Łyżeczka sprawdza się przy późno urodzonych wcześniakach po
36 HBD noworodkach kiedy wystarczą niewielkie ilości pokarmu.
Dziecko z łyżeczki opartej o dolną wargę, podobnie jak z
kubeczka, powinno samo spić płyn.

PODAWANIE POKARMU NIEMOWLĘTOM POWYŻEJ 3-GO
MIESIĄCA ŻYCIA
Dzieciom powyżej 3-go misiach można podawać pokarmy za pomocą
kubków, dzieci w tym wieku mogą sobie z nimi już całkiem
dobrze poradzić
DOIDY CUP

Film przedstawia 4 – miesięczne niemowlę pijące mleko swojej
mamy, podawane przez tatę.
źródło: https://www.youtube.com/watch?v=o9ElS-RW7gM
LOVI 360 / AVENT

AVENT

LOVI 360
Kubek kształtem przypomina zwykłe kubki a wiec dziecko uczy
się prawidłowo układać usta, w pierwszych miesiącach, kiedy
dorosły podaje płyn warto zrezygnować z używania uszczelki, a
później używać tylko wówczas kiedy jest to konieczne.
Podobny w ofercie ma również inny producent AVENT

PODAWANIE PŁYNÓW POWYŻEJ 6-9 MIESIĄCA ŻYCIA, BEZ
WZGLĘDU NA WCZEŚNIEJSZĄ METODĘ ŻYWIENIA
Dzieci w tym wieku (jeśli nie ssą piersi) należy odzwyczajać
od pobierania płynów i pokarmów za pomocą odruchu ssania, tak
więc wszelkie inne płyny poza podawaniem piersi powinny być
podawane metodą inną niż butelka ze smoczkiem lub kubek

niekapek.
Jeśli dziecko nie pije z 2 powyższych kubków (DOIDY lub LOVI
360), z powodzeniem można wprowadzić najzwyklejszy otwarty
kubek i dziecko może się uczyć z niego pić, lub niekapek bez
przykrycia

kubek otwarty – zdjęcie pogladowe

kubek otwarty – zdjęcie pogladowe
można też zaproponować bidon z rurką zassanie płynu z takiego
bidonu wymaga innej techniki niż w przypadku butelki czy
zwykłego niekapka.

avent

canpol baby
dodatkowo maluch nie musi unosić rąk do góry, a w tym wieku
może nie mieć jeszcze siły.

!!! UWAGA !!!
NIGDY NIE WOLNO PODAWAĆ DZIECIOM PŁYNÓW W SZKLANKACH CZY
SZKLANYCH KIELISZKACH ZE WZGLĘDU NA RYZYKO ODGRYZIENIA BRZEGU

